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СТАНОВИЩЕ 

ОТ ДОЦ.Д-Р НИНА НАЙДЕНОВА 

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР НА КАНДИДАТ ВЕРА 

ЦЕНОВА 

ЗА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: 

ОПЕРНИ ОБРАЗЦИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК. 

ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В МУЗИКАТА И ДРАМАТУРГИЯТА. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Темата на дисертационния труд  притежава висок  приносен характер за 

развитието на съвременното музикознание. С разработването на темата, като 

селектира и анализира редица изследователски полета на творческите търсения на 

композиторите от средата на XXвек,  разглеждани в исторически аспект,  Вера 

Ценова създава творческа  платформа за улеснен информационен достъп  на всички 

интересуващи се от развитието на новите музикално-драматургични оперни 

структури. Текстът би могъл да се ползва от музиканти - автори и интерпретатори,  

изследователи, драматурзи, композитори, режисьори, артисти и обучаващи се, които 

могат да открият конкретна практическа приложност на изводите и примерите 

приложени в дисертацията. Широкият обхват на темата от полифоничните похвати в 

музиката и драматургията до сценичните реализации на тези произведения е 

амбициозна задача, която Ценова умело ограничава като разглежда конкретни 

четири образци, в изследователските полета на  определен времеви период и 

конкретни географски пояси – втората половина на XX век, Западна Европа и САЩ.  

Обема на дисертационния труд е респектиращ – 502стр. съчетаващ информационен 

текст с анализи и изводи и подробни библиографични справки, както и 10 

приложения /от близо 200 страници/, от които четири приложения с музикални 

примери от разглежданите опери и 3 приложения със снимков материал от 

сценичните реализации на творбите и 3 приложения с терминологични обозначения. 

Библиография е от 328  заглавия на  книги, статии, аудио и видео записи. Ползваните 

източници са на английски, италиански, немски, френски, руски и български език. 

Смелостта на докторанта да работи по тема, по която има значително ограничен 

достъп до информация поради краткия времеви изследователски период от 

създаването и реализирането на творбите до днес е не само похвален, но и силно 

респектиращ. Интересът към разработваната тематика от Вера Ценова е явно силно 

мотивиран, тъй като докторантката няма голям професионален опит в областта, а 

образованието и е в определено граничеща област /притежава  диплома за висше 

образование от ДМА /понастоящем НМА/ „Панчо Владигеров“ с образователно-

квалификационна степен „магистър”, специалност „Дирижиране (хорово)” през 

2003, а през 2006 година получава диплома за висше образование на образователно-

квалификационна степен „бакалавър”, специалност „Педагогика на обучението по 

музика”/. Предполагам, че тласък в изследователския интерес на Ценова са 

специализираните курсове, които тя посещава в консерваторията „Бенедето 

Марчело“, Венеция, 2004. Ценова има 10 публикации по темата, които обозначават и 

различните етапи на изследването. 

Целите на труда са формулирани ясно и категорично: 1. Да се издирят и 

анализират оперни образци създадени през втората половина на XXвек от 

композитори от Западна Европа и САЩ, в които полифонията е основно изразно 

средство; 2 да се анализират как се третират полифоничните принципи 

приложени в музикалната тъкан – нови подходи и др.; 3. Връзката между 
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полифонията и драматургичния замисъл на оперните образци; 4. Измерване на 

зрителския интерес към сценичните реализации на дадените опери; 5. Проучване на 

биографиите  на композиторите  – творчески почерк и третиране на принципите 

на полифонията в своите опери.  

Отчитам усилията и проведените проучвания, които Ценова е положила , за 

да направи точния избор на заглавията на конкретните опери – обекти на настоящето 

изследване. Подбира ги чрез баланс на заглавията и авторите по географски принцип 

и по характерните стилови похвати използвани при създаването на музикалната 

драматургия. Освен фокус върху четирите творби, Ценова проучва и всички 

останали по-важни музикални произведения на посочените композитори, които 

формират контекста на изследването.  

Уводът е ясно структуриран: цели, поставени задачи, изследователски 

полета. Посочени са и конкретните  методи на изследване – историко-теоретичен, 

аналитико-структурен и сравнително-типологичен. Ясно е структуриран по 

сегменти и начинът, по който се разглеждат и подреждат изследванията и анализите 

на творбите в първия дял на труда: 1.Структурна единица – биография и 

формиране на композиционен стил, 2. Драматургичен анализ на либретото на 

операта, 3. Анализ на полифоничните похвати изграждащи музикалната тъкан на 

творбата. Във втория дял дисертационното изследване се фокусира в 

сегментирането на информационния поток, относно многобройните постановки на 

музикално-сценичните произведения. Боравенето и цитирането на информацията са 

и основно библиографско предимство на този дисертационен труд. Умението и 

коректността на Ценова в това отношение е на високо професионално ниво. 

Термините – музикални, драматургични и езикови,  които докторантката определя 

като работни, от една страна ясно очертават терминологичен контекст на 

дисертацията, а от друга показват отново добрите селективни умения на Ценова за 

подбор на точните термини необходими за изследването.   

 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ 

Първи раздел започва с творчеството на Самюел Барбър. Следвайки 

посочения в увода работен модел, Ценова впечатлява с умението си да прави 

своевременен анализ на конкретни биографични данни съотнесени  към развитие на 

композиторското творчество катов същоо време налага и конкретни и логични 

изводи. Така се очертава и позицията на Ценова, че композиционния  стил  на 

американския композитор Самюел  Барбър е формиран върху основа на 

достиженията на европейската музикална култура. Проследявайки житейския път на 

Барбър като успоредно с това се извежда  и информация  от редица изследователи на 

композитора, докторантката налага и конкретните изводи за развитието на 

композиционния стил  на композитора.  

Операта „Ванеса“  - история на създаване и драматургия. Основна цел 

на творческия тандем  Меноти /също композитор, но в случая либретист на 

„Ванеса“/ и С. Барбър са текстът да остави достатъчно място за разгръщане на 

музиката. След подробно изложение на сюжета на операта, следва още по детайлен 

драматургичен анализ на Ценова, в който са проследени и анализирани похватите на 

класическата драматургия – единство на място и единно действие, завръзка и 

експозиция, въвеждане на персонажите чрез експозиция в действие, завръзка, 

характеристика на образите с техните семиотични тълкования, драматургична 

интрига и т.н.т. Темата за „житейското премирение“ подобна на тази като в 
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Чеховата драматургия  е изведена по своеобразен, но категоричен режисьорски 

похват  от докторантката, чрез анализ на събитийното развитие на драматургията. 

Ценова впечатлява с логиката на причинно-следствените заключения в този си 

анализ. 

Полифоничните похвати в операта „Ванеса“  са разгледани в контекста 

на драматургичното напрежение на творбата. Полифоничните похвати съпътстват 

проявата на всеки един от елементите на драматургията, бележещи емоционалните 

състояние на персонажите, техните лични взаимоотношения, обрисуването на 

характерите им . Чрез паралелните анализи на музиката и драматургията  Ценова 

достига до извода, че Барбър без да се отказва от тоналността и без на всяка цена 

да следва нововъведенията в музиката на XX век като атоналноста, додекафонията 

и т.н. остава верен на своя творчески усет, насочен към стилистика от преходни 

столетия, като интегрира полифоничните похвати в самия драматургичния замисъл 

на творбата. 

Вторият композитор, чието творчество е обсег на изследване от страна на 

Ценова е  Харисън Бъртуистъл. Нововиенската школа оказва осезаемо влияние 

върху създаването на „Манчерстърската школа“ – кръг от музикални съмишленици. 

Част от обсъжданите теми на Манчерската школа е отражението върху създаваната 

от тях музика на творчеството на  художниците като Пикасо и Сезан, при които 

повторението на един и същи обект се представя от много различни ъгли. Именно 

формирането на така наречения „структурен ритъм“ като връзка с творчеството на 

горепосочените художници, Ценова открива и съпоставя към творчеството на 

Бъртуисъл. 

В основата на драматургията на операта „Пънч и Джуди“ от Харисън  

Бъртуистъл стои сложен и изключително заплетен сюжет – музикален идиом, тясно 

обвързан с ритуала, старинните митове, легенди и приказки, числовата символика, 

насилието и кошмарните видения. В лабиринта от семиотични значения, Ценова 

използва засиленото си изследователско любопитство и успешно разплита един по 

един драматургичните кодове заложени от Бъртуистъл. Тръгва по следите оставени 

от композитор и либретист – познати и утвърдени в практиката композиционни 

похвати водещи до различни асоциации от отминалите епохи на Античността, 

Ренесанса и Барока, Старогръцкия театър. Задълбочените изследвания на Ценова 

засяга и  семиотичния произход на имената с работната хипотеза, че началото им е 

зародено от комедия дел арте преди 1600 година /Пънч – Пулчинела/. 

Библиографската справка  по темата направена от докторантката е изключително 

подробна и задълбочена. Ценова изследва връзките между драматургията на операта 

и древногръцката трагедия/театър, чрез конотациите на музикалните хорали в 

операта коментиращи действието и древногръцкия хор също коментатор на 

случващото се. Интересни констатации докторантката извежда и върху принципа на 

повторението, което поражда и появяването на различни сюжетни линии с различни 

драматургични завръзки в произведението. Ценова извежда и заложената от 

либретиста  опозиция – отрицателни и положителни движещи сили в творбата или 

Прити Поли/любовницата като позитивен аналог срещу  престъпната същност на 

Пънч. Ясно са отбелязани и експозиционните трансформации на образните 

характеристики на основните перонажи, които се налагат в кулминационната сцена  

изиграваща повратната точка в живота на Пънч, наречена от Ценова „структурната 

единица „Кошмар““. В тази сцена  с характера на абсурда, Ценова открива и  

вътрешните мотивации за поведението на героите.  Следва  налагащата се развръзка 
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и епилог, също детайлно анализирани от докторанткат,а като част от 

драматургичните развития  на частите. 

Много подробно, Ценова изследва и развитието на сюжетното ядро на 

либретото на музикално-сценичното произведение, за което отправна точка е 

популярна куклена пиеса с уличен характер.Преминава през първия публикуван 

текст през 1828 година, като го съпоставя с текста на сценично-музикалното 

произведение. Тук е представен впечатляващ детайлен анализ, който започва от 

лингвистичните - фонетични особености, прилики и разлики между първоизточник и 

произведение и достига  до разглеждането на използваните цели текстови структури,  

с точните езикови понятийни значения. Може да се направи извода, че Ценова 

навлиза смело и в изследователски полета, които са различни от нейните преки 

познания. Лингвистичните й умения предполагат  не само познаване на един чужд 

език и неговите фонетични трансформации, но се и надграждат с извеждането на 

логични съждения чрез откриване на различните семантични значения на езика.  

Ценова разглежда и сценографските указания на творбата в тяхната 

знаковост и значение, а именно: търсенето от авторите на триизмерно пространство 

представено едно под друго като възвишеното, ритуалното и земното в 

драматургията. В тези хоризонтални решения Олтара, Пиедестала,  светлинните 

обозначения като Мрак, Синя светлина и Червена светлина са определено свързани 

конотации с духовния моментен статус на героите. Различните авторови 

сценографски решения преминаващи и през смяната на  годишните сезони също 

изпълва протичането на драматургичното действие с много смислови значения. 

Полифоничните похвати в операта „Пънч и Джуди“ са разгледани 

предимно в контекста на атоналността. Музикално-драматургичният текст  както и 

либретото с неговото сюжетно развитие представляват лабиринт от смислово 

натоварени значения. Музикалната характеристика на образите и контекста на 

различните ситуационни промени си имат и своите конкретни обозначения, чрез 

тембър, динамика, музикален инструмент, полифоничен похват и модели на 

канонични построения. И тук, както при Барбър, важно за Ценова е историческото 

проследяване на полифоничните модели. Ценова изследва подробно авторовите  

инвенционни композиторски похвати като разработването на музикални построения 

върху организацията на конкретни цифрови модели, както и построения изградени от 

типа на буквени конотации с името на B-A-C-H, които се използват предимно при 

нарастването на драматургичното напрежение. 

Луиджи Далапикола  - биографиия и формиране на композиционен 

стил. Вярна на вече заявена структура на разработката си, Ценова разглежда 

биографичните данни и за Далапикола в пряка връзка с развитието на 

композиторския му стил и композиционни похвати. За отправен факт при създаване 

на  творчеството му, Ценова отбелязва позицията на композитора, че додекафонната 

серия е „основен цвят, атмосфера на цялата пиеса, а не принцип на конструкция“. 

Търсенето на баланс между диатониката и атоналната сериалност в творчеството 

на Далипикола, Ценова обяснява логично, с естественото влечение на композитора 

да запази специфичното италианско, лирично светоусещане. Засяга се и запазената 

марка на Далапикола върху „мотива на звездите“ – символ на божественото начало 

за композитора, който имплатира този музикален мотив в редица свои произведения. 

Докторантката извежда и любопитни  и важни факти за творчеството на Далапикола,  

касаещи политическата конюктура  на времето и оказващи влияние върху 

възприемането на неговата музика от публика, както и от тогавашния политически 

елит.  
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За основа на изследването на полифоничните похвати на Луиджи 

Далапикола, Ценова взима операта „Одисей“. Изследването на това заглавие 

започва със заявяването на конкретния мотив на композитора да работи върху този 

сюжет  - разкриването на нови светове от човека, в непрекъсната борба със себе си 

за откриване на смисъла на живота. Следва основен драматургичен анализ 

изграден на принципа, засягащ различията на творбата на Далапикола от Омировата 

„Одисея“ и като фабула и като изразни средства. Композиторът, според Ценова, се 

отказва от рационалния  Омиров подход при представянето на персонажите, за да 

заложи на изразяването на богата гама от емоции. Интересен композиторски подход 

към  структуриране на драматургията  -  графичното и композиционно съпоставяне 

на сцените,   е изведен от Ценова в приложение 3, пример 1, чрез оригиналната 

скица от композитора, показваща структурата  с изобразената графически форма на 

арка. Следва подробен анализ на всичките 13 сцени, с извеждане на 

драматургичните конфликти и завръзки развиващи сюжетния разказ. Посочени са 

влиянията и на други автори върху драматургията на „Одисей“ на Далапикола, като 

Данте Алигиери, Есхил, Джеймс Джой, Ницше, Томас Ман, Св.Августин и др. 

Ценова дава няколко интересни примери за подобен род влияние, но както самата тя 

заявява /цит. стр. 210/ „Влиянието на тези автори върху оперния текст е 

достатъчно голямо, за да се превърна в самостоятелно дисертационно 

изследване…“.  

Полифонични похвати в операта „Одисей“ са илюстрирани с конкретни 

примери в Приложенията към труда.  Там са посочени музикални модели - 

модификации носещи името Море І, Море ІІ и Море ІІІ. Голяма част от персонажите 

също произлизат от основната редица на морето.  Като мощен двигател на 

драматургичните построения са разгледани и значенията  на други тонови 

построения. Те се превръщат във важни сегменти от драматургичния замисъл, така 

както и полифоничните построения изградени със средствата на ритъма. Употребата 

на полифоничните структури при участието на хора като колективен персонаж  са 

също обект на основно изследване от страна на Ценова. Всички изводи направени от 

докторантката са в комплексната връзка между текст и музика. Като автор и на 

двете, Далапиколо заявява творческите си позиции като първия италиански 

композитор, който въвежда принципите на додекафонията в оперния жанр на 

Италия, като поставя принципите на полифонията в нов музикален контекст. Точно 

този факт мотивира и Ценова да направи обстойното изследване на творбата му 

„Одисей“. 

Георги Лигети – творческа биография и фактори оказали влияние на 

творчеството му.  Ценова се позовава на редица изследователи определящи стила 

на Лигети като Мария Костакева, Майлс Джексън, Тед Либи, Матю Бодейн, 

Юджийн Такър, Сърби и др. Лигети изгражда собствена фонологично-фонематична 

система, чрез която подрежда и изказва текста и заедно със собственото си 

композиторско изразяване чрез микрополифонията, приложена като основа на 

музикалната тъкан, достига  и силно емоционално въздействие на произведението.  

Ценова разглежда и стилистичните промени и новите композиционни търсения, 

които Лигети налага, изпитвайки последваща и нарастваща неудовлетвореност от 

микрополифонията, която според него затруднява чуваемостта на текста. И според 

Ценова, именно поради тази причина, композиторът се насочва към по-ясно 

разграничаване на отделните мелодични линии, изграждащи полифоничен 

многоглас от нов тип. 
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В операта „LE GRAND MACABRE“ , Ценова отново проследява 

приликите и разликите между  класицистичната драматургия и творбата. Отбелязва 

дългата експозиция на персонажите, разгръщаща се   и в първо и във второ действие. 

Харектиристиките на образите са изведени са характерните за Ценова отношение 

към детайлите и задълбочаване при търсенето на причинно – следствени връзки. С 

конкретен, добре развит драматургичен усет, подплатен задължително с анализ, 

Ценова открива и завръзките в събитийното развитие на сюжета. Самият Лигети 

споделя, че операта разкрива един покварен свят, в който хората се хранят, пият и 

водят хаотично съществуване. Ценова прави и анализ на текста от първата редакция 

на операта съпоставяйки я на втората, като засяга най - фините детайли на речта от 

архаизъма й,  до налагащите се семантични значения и употреби на нови смисли. 

Полифоничните похвати в операта  се осъществяват в контекста на 

атоналността и епизодичното прилагане на принципите на додекафонията. И тук, 

Ценова анализира чрез  семиотични конотации, като например: техниката на 

свободния многоглас се проявява предимно или в моменти на интимност или в 

проява на неуважение между героите; имитационната техника се употребява най-

често при конфликти между персонажите и при нарастване на драматургичното 

напрежение и т.н.т.  И тук са разгледани най-типичните примери за употреба на 

полифоничните похвати, както и обширната проява на микрополифонията. 

 

ВЪВ ВТОРИЯ РАЗДЕЛ  се разглеждат сценични реализации на оперите 

разглеждани по-горе. Вера Ценово отново полага огромен труд да намери възможно 

най-пълната информация за сценичната реализация на произведенията. Всяка една 

справка за дадено заглавие съдържа точна информация за сценичните реализации на 

произведението, последвалите редакции, изпълнители на роли, постановъчни екипи, 

библиография, критика и отзиви. В резултат на добрите селективни умения да 

извлича информация от различни източници и да я организира в ясна структура, 

Ценова успява да създаде справочна литература, която да е с категоричен приносен 

характер за всички, които имат интерес към съвременния оперен жанр. 

Заключението впечатлява с лаконичността си и дълбочината на 

направените изводи: интересът на композитори от Западна Европа  и САЩ през 

втората половина на XXвек се насочва към стремежа за експеримент в търсене на 

новаторски композиционни подходи и засилен интерес към полифоничните похвати, 

като  уникални музикални микрополифонични модели; изграждат се нови връзки 

между полифоничните похвати и изобразителното изкуство, зараждат се нови 

търсения в сферата на полифонията – благотворни за развитието на оперния 

жанр; множеството сценични реализации, записи – аудио и видео, телевизионни 

излъчвания доказват интереса на оперната публика към развитието на новите 

образци на музикално-сценичния жанр – опера. 

В края на рецензията си искам да потвърдя, че посочените от докторантката 

цели са постигнати в най-голямата си степен. Дисертационният труд е разработен 

съобразно всички необходими технически изисквания. Приносите посочени от 

кандидата са категорични постижения на дисертационния труд, а именно: 

 • цялостен драматургичен анализ на избраните оперни образци, 

осъществен според принципите и изискванията на класицистичната драматургия; 
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• анализ на полифоничните похвати, приложени в музикалната тъкан на 

разглежданите сценични произведения, като този анализ е съсредоточен предимно 

върху първата поява на даден полифоничен похват в творбите; 

• осмисляне на ролята на изследваните полифонични похвати за 

осъществяването на цялостния драматургичен замисъл на избраните оперни 

произведения; 

• цялостен преглед на сценичната съдба на оперните образци. 

Считам, че Вера Ценова е достигнала най-високи постижения в 

изследователския си труд „Оперни образци от Западна Европа и САЩ през втората 

половина на XX век. Полифонични похвати в музиката и драматургията. Сценични 

реализации“, като подкрепям изцяло неговото издаване. Бих провокирала 

изследователския интерес на Ценова и в посока българска музикално-сценична 

драматургия от същия период, изследван на същия принцип. Един следващ труд, 

където обект на изследване да бъдат оперните заглавия, като например „Еленово 

царство“ на Константин Илиев, „Игра“ на Димитър Христов и „Омагьосаният“ на 

Божидар Спасов ще допълни равностойно амбициозната творческо-информационна 

платформа, в която Ценова ще развие и документира в исторически аспект  

недостатъчното анализирана информация за посочените заглавия,  предоставяйки я 

за ползване на всички интересуващи се. 

В заключение, с пълна убеденост, предлагам на научното жури да 

присъди образователната и научна степен доктор на кандидата Вера Ценова. 

 

 

 

04.03.2016      доц.д-р Нина Найденова 


